KASSAHANDLEIDING
AAN DE KASSA:

GOED OM TE WETEN:

1.	Vraag aan bezoekers onder de 30 of zij een CJP-pas hebben.

Wat is een CJP-pas?
• De CJP-pas geeft CJP-korting aan bezoekers tot 30 jaar.

2. CJP-korting geven

• De CJP-pas kost € 17,50 per jaar.

• Bezoeker staat met zijn CJP-pas, CJP Cultuurkaart of digitale
Wat is een CJP Cultuurkaart?

pas* aan de kassa.
•	Kassamedewerker controleert geldigheid van de CJP-pas, zie
hiervoor het CJP-pasoverzicht en de verloopdatum op de pas.
•	Bij een geldige CJP-pas geeft de kassamedewerker de bezoeker CJP-korting.

•	Scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen een CJP Cultuurkaart voor hun leerlingen bestellen.
•	De CJP Cultuurkaart is een CJP-pas waarmee de houder CJPkorting krijgt.
•	Op deze kaart kan € 5,- tegoed staan dat de leerling zelf mag

3. Betalen met de CJP Cultuurkaart

uitgeven.

Deze optie is alleen mogelijk bij instellingen die hun kassa
koppeling hierop hebben ingericht. Een andere oplossing: het

•	Leerlingen met tegoed op de CJP Cultuurkaart kunnen hiermee betalen als het kassasysteem hierop is ingericht.
•	
Docenten uit het voortgezet onderwijs kunnen een CJP/

gebruiken van een app.

CultuurWerkt! Docentenpas hebben. Zij kunnen hiermee
Kassakoppeling:

niet betalen.

• Werkt jouw organisatie met Quarto of Ticket Team? Neem dan
Wat is de MBO Card?

contact op anneke@cjp.nl.
• Na aanmelding krijg je van ons bericht en neem je zelf contact op met de kassapartij om de module daadwerkelijk aan

•	Mbo-instellingen kunnen een MBO Card voor hun studenten
bestellen.
•	De MBO Card is een CJP-pas waarmee de houder CJP-korting

te zetten.
• Scan de Cultuurkaarten aan de kassa. Hiervoor is een

krijgt.
•	
Docenten uit het voortgezet onderwijs kunnen een CJP/

handscanner noodzakelijk.

CultuurWerkt! Docentenpas hebben. Zij kunnen hiermee
App:

niet betalen.

• Werkt jouw organisatie met een andere kassapartij? Dan is er
helaas nog geen kassakoppeling mogelijk.
• Je kunt gebruikmaken van een app. Vraag de inlog hiervoor
aan via anneke@cjp.nl.
• Download de app op een smartphone of tablet en scan hiermee de Cultuurkaarten.
Het betalen met de CJP Cultuurkaart werkt als volgt:
1. Bezoeker met tegoed wil met de Cultuurkaart betalen.
2. Kassamedewerker verrekent de CJP-korting en vraagt de
bezoeker welk bedrag hij/zij met de Cultuurkaart wil betalen.
3. Kassamedewerker voert het aangegeven bedrag in.
4. Kassamedewerker scant de barcode op de pas of voert handmatig het CJP-nummer in op de kassa.
5. Kassa bevestigt de betaling. Transactie is gelukt.
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